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REPRÆSENTANTSKABSMØDE
ENDELIG DAGSORDEN
FOR FOUAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
ONSDAG DEN 13. APRIL 2016 KL. 10:00 I ODENSE
Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup).
1. Valg af dirigent.
(Formandskabet foreslår Ove Møller Kristensen fra Købehavnskredsen).
2. Formandens og kredsformændenes beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne år.
3. Foreningens virke i det kommende år.
4. FOUAT hjemmeside.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om
budget for 2016.
6. Fastsættelse af bidrag til foreningen samt betaling for medlemsbladet.
7. Valg af:
a. En revisor
(Ove Møller Kristensen fra Købehavnskredsen er villig til genvalg).
b.En revisorsuppleant
(Formandskabet foreslår Erik Dreyer-Andersen fra Købehavnskredsen)
8. Behandling af forslag fra formandskabet.
a. Midtjyske Kreds sættes i bero.
b.FOUAT og fremtiden – SWOT- og strategiproces.
9. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne.
(Der er ikke indkommet forslag fra kredsbestyrelserne).
10.Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.
(Formandskabet foreslår onsdag den 5. april 2017 i Odense)
11.Eventuelt.
Transport foregår ved egen foranstaltning og for egen regning.
Der vil blive arrangeret transport fra Odense Banegård til Højstrup ifm. togankomst fra
København kl. 09:35 og fra Højstrup til Odense Banegård, så man kan nå toget til
København kl. 15:54. Skulle der være der andre behov, bedes det oplyst til
forretningsføreren ifm. tilmelding.
Forplejning vil blive betalt af landskassen.


-3-

Aktuelt fra formandskabet
Lidt om et jubilæumsskrift
Det er medlemmerne bekendt, at
FOUAT i år kan fejre 125 års
jubilæum. I den forbindelse
blev det på
repræsentantskabsmødet
sidste år besluttet, at der
skulle udfærdiges et
jubilæumsskrift. Det er
endnu i redaktionel
bearbejdelse og er blevet
lagt op i udkast til
repræsentantskabsmødet
til godkendelse i april. Hvad
udkommet heraf blev, vil
der blive redegjort for i
næste nummer af
MEDDELELSER. Ud over
selve udarbejdelse af
jubilæumsskriftet skal der
tages stilling til, hvorledes
betalingen for det skal ske.
I skrivende stund har
foreningen fået nogle
midler stillet til rådighed af
en fond, men de rækker
ikke til det behov, vi
påregner der vil være. Det
ser derfor ud som om, der
bliver behov for at kræve
et mindre beløb for den
enkelte udgave. Med de ark papirer, der sidder i skrivemaskinen på nuværende
tidspunkt vil skriftet blive på ca. 100 sider. Den forside, der vises her på siden er kun et
tænkt eksempel. Hvorledes den endelige udformning kommer til at se ud, vil I kunne se,
når vi når til vejs ende.
Erling Flebbe
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KØBENHAVNS KREDS
Formand: Oberst Erling B. Flebbe, Kenny Drews Vej 3, 3.tv., 2450 København SV.
2078 2624 -  erling.flebbe@gmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød.
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 3641 1021 - : keld.olsen@youmail.dk – Bank: Reg.nr. 1551 Konto nr. 1127 7322.
Skydeudvalgsformand: Per K. Madsen,  4043 2361-  riemads@privat.dk

Pistolskydning - forår 2016
Vi erindrer om forårets skydninger torsdagene den 14. april – 28. april –
12. maj – 26. maj og 9. juni. Skydningerne afvikles i tidsrummet kl. 09:00–11:00, og
skytterne samles på parkeringspladsen ved hovedporten til Høvelte Kaserne kl. 08:50.
Nærmere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam, tlf.
4848 0740. Vel mødt.
Per K. Madsen
Skydeudvalgsformand
Tlf. 4043 2361
e-mail: riemads@privat.dk



Foredragssæson 2016-I
Torsdag den 21. januar 2016 holdt ceremonimester, kammerherre,
oberst Kim Kristensen et foredrag med emnet ”Følg mig – ledelse fra fronten.”
Her gennemgik han de ledelsesmæssige erfaringer, han har samlet op
undervejs i løbet af sin militære karriere. De er krystalliseret ud i en række
ledelsesprincipper, som han gennem de seneste par år har bearbejdet og på det
seneste – i 2015 – har udgivet en bog om.
Han viste os den uniformsjakke, han havde båret i Afghanistan, som han
drager frem for at minde sig selv om hårde tider – ikke for at få ondt af sig selv. Kim
Kristensen understregede, at ledelse kræver mod; ledelse i Forsvaret er beskidt, det
er angstfremkaldende, det er smerteligt.
Kim Kristensen fortalte, at i forbindelse med den kroatiske offensive
”Operation Storm” i Krajina i 1995, der havde man været passive, reaktive – ja – reelt
gidsel i den situation. Man var helt enkelt ikke parate til, som fredsbevarende styrke,
at befinde sig i en voldsomt udfordret krigszone. Det besluttede han sig for at lave
om på, hvis han nogensinde skulle udsendes i lignende missioner i fremtiden. Efter alt
hvad han havde forstået om opgaveløsningen i missionsområdet i Helmand
provinsen, så ville han sikre sig, at man agerede aktivt.
Han havde overbevist sig selv om, at den største omsorg, man som leder
kan vise over for sine soldater er at træne dem hårdt.
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Før han var taget af sted til Afghanistan, havde man trænet i Nordnorge.
Kim Kristensen forklarede, at enhver kan forstille sig drøje vilkår i 3 – 4 dage, men
kommer man ud over den tidsramme begynder facaden at krakelere hos de fleste.
Han havde i den forbindelse anvendt det kneb, at han havde sagt til sine soldater, at
de skulle være ude i ødemarken i 3 døgn, og det er hårdt. Da den periode var udløbet
gav han en ny besked om, at man skulle blive derude de næste 7 dage. Og da er det,
at Kim Kristensen mener, at man finder ud af, hvem af lederne i enheden, der udviser
reel omsorg for sine soldater. Og det er dem, der kan dét, der er de rigtige ledere.

Oberst Kim Kristensen

Kim Kristensen havde i 2005 som oberstløjtnant været sendt på mission i
Kosovo. Inden han tog af sted, havde han opsøgt den general, han til daglig
arbejdede for i Forsvarskommandoen, for at få nogle gode råd med på vejen.
Generalen havde sagt: ”Tag beslutninger” – ikke andet. Det havde i første omgang
virket lidt nedslående og skuffende på Kim Kristensen, men han har senere måttet
erkende, at det var et af de allerbedste råd, han nogensinde havde fået. For når det
går hårdt for sig, altså at soldater bliver såret eller dør i kamp, er der ikke længere tid
til at holde gruppearbejde om tingene eller til at sætte sig ned og arbejde i en
stjernefordeling. Da skal der træffes beslutninger.
Kim Kristensen fortalte, at han i 2009 var blevet opfordret til at skrive en
bog om sine erfaringer. Men han havde i første omgang slået det hen. Hans kone
havde bedt ham give tanken en nøjere overvejelse. Derfor var konklusionen, at
pennen blev sat til papiret alligevel.
Kim Kristensen forklarede, at soldaterne, der er ude i missionerne, godt
ved, at de, der lider mest, er de pårørende.
Essensen af alle hans erfaringer omkring ledelse blev derfor til følgende
10 kerneelementer, hvoraf de 4 førstnævnte blev det, som han kaldte
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rammen/vilkårene, som skal være på plads, før du som leder virkelig kan
toppræstere:
- Skab den unikke strategi.
I Helmand var devisen blevet ”Ud og tage initiativet” og ned i det, man dengang
skræmmende kaldte for ”Valley of Death.”
- Træn som du kæmper.
Før man tog til Afghanistan havde man især satset på at kunne klare sig under stærk
kulde. De kom man også ud for derude, men det var mest varmen og den høje
luftfugtighed, som havde været udfordringen. Og så det forhold, at soldaten stedse
skal bære sin udrustning på ca. 25 kg. Man bliver helt enkelt slidt som soldat under
de forhold. Kim Kristensen fortalte, at soldaterne i gennemsnit tabte otte kilo under
udsendelsen.
- Elsk kaos.
Når kampen raser og det eksempelvis er mørkt, er det umådeligt vanskeligt at holde
styr på op og ned, ven og fjende — så det hele kan forekomme én som ren tumult.
Det er dér, man skal holde hovedet koldt og sanserne skarpe.
- Sæt drømmeholdet.
Det kan være ganske vanskeligt at gøre netop det, især hvis der ikke er tid nok. Men
Kim Kristensen havde været så heldig, at han 1½ år før missionen i Afghanistan var
blevet varskoet om, at han stod for tur. Han havde derfor haft mulighed for at kigge
folk ud. Især havde han søgt efter ledere, der har det i sig, at ”han er der for dig.” De
mennesker, der evner at mestre kaotiske forhold, er i reglen ikke dem, der bliver
nummer 1, 2 eller 5 på officersskoleholdet, men det er dem, man skal ud og lede
efter. De ledere, der er på drømmeholdet, er dem, der er der for deres soldater 24
timer i døgnet alle ugens dage. De ledere findes i felten, under de hårdeste øvelser og
på de internationale missioner, hvor de har haft ansvaret.
- To niveauer op og to niveauer ned.
Med de tab af egne soldater, det være sig sårede og døde, som Kim Kristensen kom
ud for i Helmand, blev der flere gange brug for, at der skulle ske oprykning til
kommando. Det var derfor vigtigt, at han selv og hans håndgangne mænd havde fuld
forståelse for, hvad vilkårene var, ikke kun på næste, men også det efterfølgende
niveau i ledelseshierarkiet og omvendt; for det blev der stærkt brug for.
- Fokusér på sammenhængskraften og korpsånden.
Man er der for hinanden. Kim Kristensen mente, at mange af de soldater, han havde
haft med på mission i Afghanistan, havde en tatovering til minde om, at de havde
været med på holdet, og at de havde været der. Fortællingen om den sidste hilsen,
som Kim Kristensen havde insisteret på skulle gennemføres, nemlig at flyet, der fløj
de døde kammerater hjem, skulle passere over missionsområdet som et sidste farvel,
gjorde stærkt indtryk.
- Elsk dine medarbejdere.
Det blev pointeret, at det er afgørende vigtigt, at man som leder behandler sine
soldater, som om det var ens egne børn. Man skal også som leder vogte sig for ikke at
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foregøgle ting, som man godt ved med sig selv, at man ikke kan overholde, når det
kommer til stykket. Kim Kristensen erindrede, at han i 1995 – før han gik på mission –
havde lovet de pårørende, at ”jeg vil sikre jer, at vi alle kommer hjem.” Da han stod
for at skulle afsted til Helmand var han fuldt ud klar over, at det ikke ville ske, hvorfor
han til de pårørende på det tidspunkt havde sagt: ”Vi kommer nok ikke alle hjem.”
Derude lænede man sig meget op af det forhold, at man i missionsområdet havde
meget med de stedlige børn at gøre. Man skal som militær leder dele vilkår med
soldaterne, man skal helt enkelt elske dem, gør man ikke det, følger de dig ikke. Man
skal turde give en krammer, uanset hvordan andre ser på det.
- Gå forrest.
Det gjorde lederne, og det i sig selv er tilstrækkelig til at motivere soldaterne. Også
når de var helt udkørte og var ”helt flade på batterierne.” En af dem, der i særlig grad
evnede det, var major Anders Storrud1, som faldt i Afghanistan i 2007. Han var altid
foregangsmand og skånede aldrig sig selv, helt til det sidste. Kim Kristensen fortalte,
at der hersker en nær syndromagtig tilstand blandt soldater i slutningen af en
missionsperiode. Den går på, at det er OK at blive såret eller dræbt i begyndelsen
eller midten af en periode, men ikke i slutningen af perioden, ikke til sidst. Det er i
den periode, at det især er vigtigt, at lederen kan få soldaterne med ud.
- Tag beslutninger – tag ansvar.
Kim Kristensen nævnte her det svære problem, han havde været ude for, hvor han
havde fået kampvogne ud til Helmand og hvor man stod for at skulle have disse over
en bro, der faktisk ikke var konstrueret til at bære kampvognene. Det var et mareridt,
og efter at alle tankerne om alle risiciene, der var forbundet med bropassagen var
faret gennem hans hoved, valgte han at lade dem køre over broen, og den holdt. Det
var krise i høj potens.
- Vær dig selv.
Man kan ikke i længere tid gå rundt og forstille sig. Som leder er man nødt til at vise,
hvem man er på godt og ondt. Og er der overensstemmelse mellem hjerne og hjerte,
så fungerer det. Hvis ikke opstår der problemer.

Oberst Kim Christensen slutter af
1

Major Anders Storrud var den første officer i nyere tid i Hæren, som har fået en
officersskoleklasse opkaldt efter sig. Det skete i 2009.
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Der var hele 58 tilhørere i Gamle Varmecentral i Kastellet, der alle sad
tilbage med indtrykket af at have mødt og hørt på et stort menneske i alle ordets
betydninger. I den efterfølgende lange spørgeperiode blev der spurgt ind til og givet
flotte redegørelser for en lang række af de facetter, som foredraget havde bragt for
dagen. Det var et helt igennem eminent foredrag.
PS: Bogen, som ceremonimester Kim Kristensen refererede til hedder: ”Følg mig –
Ledelse fra fronten.” Den er kåret som Årets Ledelsesbog 2015 og kan bl.a.
bestilles/købes via www.saxo.com. Bogen kan klart anbefales.
Erling Flebbe



Torsdag den 4. februar 2016 holdt museumsassistent Martin Pavón fra
Museum Vestsjælland i Kalundborg et foredrag om et amerikansk bombefly af typen
B-17F og dets besætning, som nødlandede på Asnæs ved Kalundborg den 4. januar
1944.

Martin Pavón

Martin Pavóns interesse for flyhavariet begyndte i december 2012, hvor
han som middelalderarkæolog blev ansat på Museum Vestsjælland i Kalundborg. På
et møbellager tilknyttet museet fandt han, hvad han senere erfarede var et
amerikansk Browning M2 12,7 mm (.5 inch) tungt maskingevær uden bundstykke og
patronfører. Der var vedhæftet en seddel, hvoraf det fremgik, at maskingeværet var
fundet af en dreng på Kålund Klosters mark i 1946. Martin besluttede sig for at
undersøge, hvorfra maskingeværet stammede. Efter nogen anstrengelse fandt han
frem til, at maskingeværet måtte stamme fra et amerikansk fly, der var havareret i
området omkring Asnæs og, at dette måtte være det amerikansk B-17 fly, som
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pressen havde beskrevet var skudt ned af tyskerne den 4. januar 1944, altså samme
dag som Kaj Munk blev myrdet. Flyet var nærmere bestemt Boeing B-17F med
serienummer 42-5838, der var fremstillet ved Vega Corporation, et datterselskab af
Lockheed Corporation, Burbank, Californien.
Boeing påbegyndte den 16. august 1934 konstruktionen af et 4-motoret
bombefly i en officiel konkurrence med Douglas og Martin, der var to andre
flykonstruktører. En prototype leveredes til US Army for prøveflyvning, som
påbegyndtes den 28. juli 1935. Flyet havde betegnelsen Boeing Model 299, men det
betegnedes uofficielt XB-17. Dette fly gik tabt ved et havari den 30. oktober 1935,
men havde allerede demonstreret så lovende resultater, at et mindre antal, nærmere
bestemt 13 stk., blev bestilt til fortsatte prøveflyvninger ved US Army Air Corps under
betegnelsen YB-17, senere omdøbt Y1B-17. Den første kontrakt til levering af et fuldt
udviklet operativt fly betegnet B-17B blev underskrevet i 1938 og omfattede 39 fly.
En forbedret udgave B-17C blev bestilt i 1939 i et antal af 38 og en yderligere
videreudviklet udgave B-17D blev bestilt i et antal af 42 i 1940. Det var fly af denne
sidstnævnte version, der blev stationeret på Hickam Field på Hawaii og på Clark Field
og Del Monte Field på Philippinerne, hvor de blev angrebet af japanerne henholdsvis
den 7. og den 8. december 1941 ved og umiddelbart efter angrebet på Pearl Harbor.
De overlevende fly på Philippinerne udførte den første offensive mission allerede den
10. december 1941. Det engelske Royal Air Force havde i 1941 fået leveret 10 stk. B17C, hvorfor der var indhentet væsentlige erfaringer med typen, og en del
forbedringer blev defineret, især ved indførelse af en halefinne med et meget større
areal for forbedret stabilitet. Denne og en fuldstændig ændret defensiv bevæbning
blev indført i den næste produktionsmodel med betegnelsen B-17E, som blev
fremstillet i 512 eksemplarer. Yderligere forbedringer som følge af de amerikanske
erfaringer i Fjernøsten blev indført i den næste version B-17F, som blev leveret fra
1942.
Antallet af fly, der fremstilledes accelererede voldsomt efter USA's
indtræden i krigen, og der leveredes ikke færre end 3.405 B-17F, hvoraf 2.300 blev
leveret af Boeing Aircraft Company i Seattle, Washington, 655 af Douglas Aircraft
Company på Long Beach, Californien og 500 af Lockheed Vega Company, Burbank,
Californien. Vort aktuelle B-17F fly blev som allerede nævnt leveret af Lockheed Vega
Burbank, Californien. De første US Army Air Corps B-17E tilgik Eighth Air Force i
Europa den 1. juli 1942, hvor de indgik i de første bombeangreb med amerikanske
strategiske flystyrker den 17. august 1942. Herefter var B-17 dybt engageret i
bombemissionerne i såvel Europa som i Nordafrika, der udførtes af henholdsvis
Eighth Air Force og 15th Air Force. Den endelige version af B-17 var B-17G, som
fremstilledes i hele 8.680 eksemplarer, hvilket giver et imponerende antal af i alt
12.731 B-17 af alle versioner.
B-17F, som er den version, det aktuelle fly tilhørte, var udstyret med 4
stk. Wright R-1820-97 motorer, som hver ydede 1.200 hk. Motorerne var udstyret
med turbosuperchargers, hvorfor flyet kunne operere i højder op til 36.600 fod. De
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forbedrede motorer i forhold til tidligere versioner samt et styrket understel tillod at
maksimalvægten trinvis kunne øges indledningsvis til 65.000 lbs., og senere til 72.000
lbs. Flyets besætning talte 10 mand og omfattede fartøjschefen, 1st Lieutenant
William Kaczaraba, andenpiloten, 2nd Lieutenant Myron C. Morgan, navigatør, 2nd
Lieutenant Marvin L. Horsky, bombeskytte, 2nd Lieutenant Theodore M, Wirth,
radiooperatør, Technical Sergent Wiber Peifer, mekaniker og rygskytte, Technical
Sergent John S. Honeycutt, bugtårnskytte, Staff Sergent Solomon Craden, agterskytte,
Staff Sergent George Pulley, højre sideskytte, Staff Sergent Harry A. Gilrane og
venstre sideskytte, Staff Sergent Peter Parker.
Besætningen var efter træning på Gowen Field ved Boise i Idaho, USA
sendt til Grafton Underwood i England, hvor de indgik i 547’th Bomber Squadron, der
indgik i 384’th Bomb Group (Heavy). Den aktuelle mission var besætningens 17.
operative mission. Det var normen, at hver besætning deltog i 25 missioner i
operationsområdet, hvorefter besætningen blev sendt til anden tjeneste i USA f.eks.
for uddannelse af nye besætninger. Besætningen fløj sædvanligvis med flyet med
navnet ”What’s Cooking Doc”, men anvendte af ukendte årsager ”Mad Money II” ved
denne aktuelle mission. Flyet var et af i alt 27, der skulle angribe mål i havneområdet
i Kiel. Missionen fortsatte efter samling af formationen over Den Engelske Kanal til
Holland og videre op mod Kiel. Flyet blev under missionen beskudt af to
Messerschmitt Bf 109 dagjagerfly, hvorunder to af flyets fire motorer blev ramt. Flyet
kunne derfor ikke holde flyvehøjden med kun to fungerende motorer, og flyvehøjden
gik derfor fra 15.000 fod til først 7.000 fod og siden 4.000 fod. Det blev vurderet for
risikabelt at flyve tilbage over Den Engelske Kanal som planlagt, hvorfor det
besluttedes at fortsætte til Sverige for at lande dér i lighed med adskillige
besætninger før dem. Det blev her nævnt, at besætningen ikke havde medbragt kort
over Danmark og Sverige, hvorfor navigationen måtte foregå efter hukommelsen.
Ruten gik over Det Sydfynske Hav og langs Fyns østkyst op imod Romsø, hvor de blev
beskudt af tyske krigsskibe, som befandt sig i området. Herunder blev den tredje
motor ramt og flyvehastighed og højde faldt til henholdsvis 100 knob og 300 fod.
Besætningen gjorde klar til nødlanding på vandet, men udsigterne til at overleve en
sådan nødlanding ved de lave temperaturer, der var i januar 1944, var ikke
opløftende, så da man fik landkending ved Asnæs ændrede man straks planen og
søgte en nødlanding dér i stedet. Umiddelbart inden passage af kystlinjen var
flyvehøjden nede på ca. 10 meter, hvilket netop var tilstrækkeligt til passere en lav
skrænt inden en mavelanding på en græsmark tæt på kysten. Ingen af besætningen
kom til skade ved landingen, og flyet var tilsvarende stort set ubeskadiget. Efter at
have forladt flyet, åbnede man for brændstoftankene og satte ild til flyet ved hjælp af
en signalpistol, som flyet var udrustet med. Flyet brændte under kraftig røgudvikling,
og de tyske soldater var på stedet inden der gik en time, hvor hele besætningen blev
taget til fange.
Under flyvningen imod Asnæs fulgtes B-17 flyet i øvrigt af to Bf 109
jagerfly, så positionen var allerede kendt inden nødlandingen. En tysk Junkers Ju-88C- 11 -

6 fra Nachtgeschwader 3 fra Fliegerhorst Grove med piloten Leutnant Hermann Stock
og radaroperatøren Unteroffizier Phillipp blev krediteret for nedskydningen. Hele
missionen er i øvrigt beskrevet i en bog om flyvningen af en amerikansk forfatter ved
navn Neil B. Dillon. Bogens titel er ”A dying breed”.
Efter afgivelse af tyske varselsskud overgav besætningen, som havde
skjult sig i en klynge træer, sig til de tyske styrker, hvorefter de blev bragt til
Kalundborg Arrest. Herfra blev besætningen med tog og skib bragt til forhør i DULAG
(Durchgangslager) (Luft) nær Frankfurt, hvor de blev fortalt, at den tyske
varslingstjeneste hele tiden havde fulgt dem på deres flyvning. Dette lyder meget
sandsynligt, så længe flyvehøjden var stor. Tyskerne havde i perioden fra foråret til
vinteren 1942 etableret et netværk af radarstationer med en indbyrdes afstand på ca.
80 km dækkende hele Danmark inklusive Bornholm. Meldingerne herfra blev samlet i
en overordnet operationscentral, der lå på Fliegerhorst Grove, den nuværende
Flyvestation Karup. Denne kæmpestore operationscentral med 3,5 m tykke
betonmure
var
benævnt
Zentralgefechtstand
GYGES
var
underlagt
Jagdabschnittsführer Dänemark, der havde en tilsvarende funktion som Kontrol- og
Varslingstjenesten har i det nutidige Flyvevåbnet. Efter afhøring DULAG (Luft)
Oberursel, hvor besætningen blev opdelt i officerer og andre befalingsmænd, blev de
flyttet til de respektive lejre for sådant personel. Officererne blev sendt til STALAG 1
(Stammlager 1) mellem Rostock og Stralsund.

Martin Pavón underholder sig med referenten efter foredraget

Martin Pavòn har talt med et par vidner til nødlandingen i 1944, hvoraf
det ene fortalte om de to Messerschmitt jagere, som fulgte B-17F og som kunne
berette om, at flyet havde passeret ham i hans båd i en afstand af ca. 500 m, mens
det fløj i ca. 10 meters højde. Det andet vidne kunne fortælle, at flyet nødlandede
ved en meget lav høj på græsmarken, hvilket tillod Martin at koncentrere sin søgning
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med en metaldetektor omkring netop denne lave høj. Han fik næsten øjeblikkelig
udslag på detektoren, og da han derved fandt projektiler og sprængte patronhylstre
fra 12,7 mm ammunition, vidste han, at stedet var det rigtige. Der blev også fundet
andre effekter fra flyet, og det er besluttet at udstille disse ved en særudstilling på
Museum Vestsjælland i Kalundborg, der er berammet til at åbne den 15. april 2016.
Ved kontakt til The Mighty Eighth Air Force Heritage Museum ved Savannah i
Georgia, USA, har man fået stillet i udsigt at kunne låne bl.a. en flyverdragt, der er
mage til dem, som blev brugt af besætningen på Mad Money II.
Jens Sannom


Generalforsamling
Aftenens møde indledtes med at formanden, oberst Erling B. Flebbe, bad
forsamlingen holde et minuts stilhed for at ære oberst Mogens Rosenløv og major
Svend Kiilerich Hermansen, der begge var afgået ved døden siden sidste
generalforsamling.
Formanden omtalte årets otte arrangementer, som havde haft et
gennemsnitligt deltagerantal på 48 eller 12 mere end året før. Til klipfiskfrokosten
havde der været 30 deltagere, til forårs-/sommer udflugten til Mosede Fort 33
deltagere og til Stiftelsesfesten 30 medlemmer.
Formanden for skydeudvalget Ole Raae Andersen orienterede om årets
skydninger gennem 2015, herunder landspræmieskydningen, hvor årets resultat ikke
havde levet helt op til forventningerne, men gav god grobund for en forstærket
indsats i 2016.
Om virksomheden i 2016 oplyste formanden, at man agter at fastholde
aktivitetsniveauet med 8 foredrag, skydning på pistol om sommeren og
klipfiskfrokost samt Stiftelsesfest med kranselægning. Endelig vil årets ekskursion
blive afviklet som et besøg ved Livgardens Historiske Samling på Livgardens Kaserne
ved Rosenborg den 25. maj.
Kassereren, oberstløjtnant Keld Meier Olsen, fremlagde det det
reviderede regnskab og budget. Resultatopgørelse viste et lille overskud på kr. 1.084
og en balance på kr. 36.000.
Budgettet for 2106 forventes at kunne give et overskud på kr. 4.000. Heri
er indregnet bidrag til FOUAT’s landskasse på kr. 30 pr. medlem. Kontingentet for
2017 blev fastsat til kr. 150.
På valg til kredsbestyrelsen for en toårig periode var næstformand
Henning Mortensen, forretningsfører Per Brix Knudsen og bestyrelsesmedlem Jørgen
Houlberg Nielsen, der alle var villige til genvalg og blev valgt med akklamation.
Skydeudvalgsformand Ole Raae Andersen ønskede ikke genvalg. Kaptajn
Per Kristian Madsen havde givet tilsagn om at ville træde til og afløse Ole som
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skydeudvalgsformand og dermed også ind træde i bestyrelsen. Per Kristian Madsen
blev valgt.
Formanden orienterede herefter kort om en række punkter
 Markedsføring
i
bladene
”Officeren”,
”RESERVEN”
og
”Hjemmeværnsmagasinet” samt på Forsvarets Seniorseminar,
 Ny forretningsfører i FOUAT landsledelse,
 Afvisning af at bringe egentlige lederartikler i MEDDELELSER,
 Status vedr. FOUAT hjemmeside.
Formanden redegjorde for processen vedrørende det af Formandskabet
udsendte oplæg til en SWOT-analyse for FOUAT. Oplægget var udsendt til samtlige
medlemmer med e-mail adresser (115 i alt). Tilbagesvarene blev gennemgået og
drøftet, og forsamlingen tilsluttede sig, at formanden på repræsentantskabsmødet i
april 2016 kunne tilkendegive kredsens holdning til og konklusion vedrørende de
rejste spørgsmål.
Et forslag om anskaffelse af slips og blazer-mærker med FOUAT logo til
salg til medlemmerne blev drøftet. Forslaget vandt ikke genklang.
Næste ordinære generalforsamling blev berammet til torsdag den 23.
februar 2017.
Et forslag om, at næste års ekskursion kunne gå til Norge - nærmere
betegnet Oscarsborg og Oslo (Akershus) blev præsenteret, og drøftet. Forslaget vil
blive beskrevet i detaljer og annonceret i MEDDELELSER.

Formandens tak til Ole Raae Andersen
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Efter generalforsamlingens afslutning takkede formanden den afgående
skydeudvalgsformand, Ole Raae Andersen for hans store indsats for at skabe de
bedste rammer for afviklingen af skydningerne.
Afslutningsvis holdt formanden et kort foredrag om FOUAT stifter,
ritmester Christian Pedersen Dan med anledning i, at FOUAT i år kan fejre sit 125 års
jubilæum.
(For mere detaljerede oplysninger om generalforsamlingens forløb henvises til det
fuldstændige referat).
Red.


Torsdag den 3. marts holdt lektor, Ph.d., Peter Viggo Jakobsen fra
Forsvarsakademiet foredrag i Bageriet i Søndre Magasin i Kastellet. Emnet var
”Islamisk Stats opstigning, konsolidering og fremtid.” Der var tæt pakket i Bageriet
med 70 forventningsfulde tilhørere.

Lektor, Ph.d. Peter Viggo Jakobsen

Peter Viggo Jakobsen startede ud med at stille det overordnede
spørgsmål: ”Hvad var det, der gjorde Islamisk Stat (ISIL) mulig?” Han forklarede, at vi i
pressen i begyndelsen af 2014 oplevede, at man for første gang talte om ISIL, og at
gruppen i juni måned samme år havde erobret storbyen Mosul, der ligger i det
nordlige Irak, samtidig med at de på samme gang truede Bagdad.
Den betændte situation er ikke kun begrænset til Syrien. Der er udløbere
overalt i regionen. Men når ISIL fik vind i sejlene i Syrien, var det fordi, der var opstået
et magtvakuum på grund af modstanden mod Assad. Da Hafez al-Assad, Bashar alAssads far, der tilhørte det alawitiske mindretal, sad ved styret i Syrien havde han
hold om magten, fordi han øvede rå vold mod sine undersåtter, præcis på samme
måde som Saddam Hussein gjorde det i nabolandet Irak. Ro og stabilitet i landet i
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hans 30 årige regeringsperiode kostede hen ved 50.000 syrere livet, mens sønnens
manglende håndtering af landets anliggende indtil videre har kostet noget nær en
kvart million menneskeliv i landet. Peter Viggo Jakobsen mente, at man med rette
godt kan kalde fraktioneringerne i Syrien for ”1001 grupper.” For i realiteten er det
mere splittet end som så; der er reelt tale om en opdeling i hen imod 1.500
grupperinger. Deres interesser er af vidt forskellig art; nogle er rent politisk
orienterede, andre grupperinger kæmper for deres egen klan, andre for familien og
atter andre baserer deres aktiviteter på ren mammon, nærmest kriminelle aktiviteter
med gevinst ved tyveri af eksempelvis olie og salg af samme på det sorte marked.
Amerikanerne – mener han – har indset, at hvad Syrien angår, er man nødt til at leve
med Bashar al-Assad i en – muligvis endda lang – overgang. I Syrien er situationen i
dag, at al-Assad styret anses for at være et værre alternativ end ISIL. Så længe dét er
oplevelsen, vil der ikke kunne ske en opblødning. Reelt er det sådan, at man i Syrien
ikke har nogen anelse om, hvordan man kommer af med ISIL.

Den urohærgede region

Betragter man nabolandet Irak, hvor ISIL også er massivt til stede, har vi
oplevet, at sunnimuslimerne ikke har gjort modstand mod dem. For sunnimuslimerne
opleves ISIL ikke at være værre at leve under end et shiamuslimsk regimente.
Misèren i Irak skal søges i det forhold, at det af amerikanerne støttede regimeskifte i
landet ikke virker. Og det forhold, at man opløste den irakiske hær og dermed satte
300.000 soldater på gaden, har ikke fremmet roen i landet. Mange sunnimuslimske
officerer har valgt at tage parti for ISIL og sluttet sig til deres rækker, og man kan
faktisk se virkningen af dette i den måde ISIL’s tropper optræder på rent militært. I
Irak forholder det sig sådan, at sunnimuslimerne helst så ryggen af den nuværende
regering. Sunnierne har ikke tillid til den, fordi det gik dem ilde efter, at de hjalp
shiaregimet med at få has på Al Qaeda i landet. Sunnierne har mistet tiltroen til at de
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shiitiske løfter om, at ”hvis I hjælper med at smide Al Qaida 2.0 på porten, kommer I
til fadet.” I Irak er situationen den, at de irakiske sikkerhedsstyrker ikke kan klare sig
uden amerikansk rygstød. Det betyder, at skulle USA komme til den slutning, at man
vil bakke ud, mener Peter Viggo Jakobsen, at så vil iranerne rykke ind på banen. Da
ISIL erobrede Mosul kom de såvel til penge, fordi der var store banker i byen, som til
ammunitionsbeholdninger, fordi der faktisk var store oplægninger i byen, som blev
rømmet af den irakiske hær. For Iraks vedkommende skal løsningen findes mellem de
tre nøglefraktioner, kurderne, sunnimuslimerne og shiamuslimerne.
Peter Viggo Jakobsen mente, at kurderne reelt nu har fået deres egen stat
i Irak. I Syrien er kurdernes udfordring at få greb om det, de mener de med rette kan
tilkomme rent territoriemæssigt. Men kurdernes reelle problem er Tyrkiet. Det
forholder sig sådan, at man i Irak er kommet til at indse fordelene ved at kurderne
har selvstyre. Men i Tyrkiet er det nært forestående problem, at Erdogan står over
for at skulle genvælges som præsident. Og i det regi har han ikke mulighed for at
række hånden ud til kurderne.
Peter Viggo Jakobsen tror ikke at Saudi Arabien, Qatar m.fl. vil strække
våben blot fordi, russerne ser ud til at have fået nogenlunde kontrol med situationen
i Syrien. I Syrien er det vanskeligt at øjne en løsning, fordi det bliver et problem at få
has på de problemer, som har ligget til grund for ISIL’s opdukken. Peter Viggo
Jakobsen mente, at vi skal vænne os til, at der vil gå mange år inden der kommer skik
på tingene, og at der fortsat vil være grobund for grupper af ISIL-typen i Syrien.
Efter Peter Viggo Jakobsens opfattelse er der i dag ingen leder i Syrien,
der kan få det hele til at falde på plads. Han mener, derfor, at dét der er brug for er at
få skabt en situation, der gør det muligt at holde de stridende parter i skak, og det
skal gøres ved anvendelse af en ekstern fredsbevarende styrke. Den skal helst være
fra Europa, hvilket begrundes med, at alle hidtidige konflikter i regionen i nyere tid,
har haft europæiske ”politibetjente” til at holde de stridende parter i skak. Det kan
efter hans mening ikke komme på tale at sætte tyrkiske soldater ind, fordi de ikke vil
kunne håndtere de situationer, hvor kurderne vil være part i sagen.
Peter Viggo Jakobsen mente, at man er nødt til at fravige dogmet om
”Ingen tropper på landjorden.” Efter hans opfattelse, ville vestlige landstropper på
jorden i Libyen efter Gadaffis fald med god sandsynlighed kunne have sat skik på
landet. Præsident Obama vil ikke røre ved sagen; han ønsker at operere med en
alliance med lokale spillere, indsættelse af fly og specialstyrker.
Peter Viggo Jakobsen påpeger, at hvis man fra dansk side skulle blive bedt
om at bidrage til en styrke på landjorden i Syrien, bliver man samtidig som hold 1
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udsendes nødt til starte uddannelsen af værnepligtige, som på kontrakt kan indgå i
styrken, for ellers løber vi tør for soldater efter hold 3.
Vi ved, at det danske Flyvevåben, som en del af den af USA ledede
koalition ”Operation Inherent Resolve,” har deltaget i bombardementer af ISIL i Irak
og har i den periode, de har deltaget været på 547 missioner og afleveret 503
bomber, hvilket er flere end de britiske og franske flykontingenter har gjort
tilsammen inden for samme tidsrum. Operationen startede op i begyndelsen af 2015.
På trods af, at ISIL har været udsat for kraftige bombardementer siden operationens
opstart, er det lykkedes for ISIL at konsolidere deres greb om erobrede territorier i
Irak og Syrien.
Efter hans opfattelse, vil det faktisk være muligt med en styrke på 10.000
NATO- soldater at gå ind i Syrien og rydde op i det hele – problemet er blot, hvem
man ”skulle give nøglerne til bagefter.” Og hvordan kommer man overens med
russerne?
Peter Viggo Jakobsen mente ikke, at en stormagtskonflikt er sandsynlig.
Kineserne har efter hans opfattelse nok at gøre med interne anliggender. Økonomien
er ikke helt hvad den har været gennem det seneste årti. Dertil kommer, at
befolkningen bliver ældre og ud over det er der latente indre spændinger i landet,
som nemt kan bringes til udløsning.
Hvis ikke Rusland havde grebet ind rent militært på den arena, ville man
have mistet Damaskus og dermed en for dem vigtig allieret. I øvrigt mente Peter
Viggo Jakobsen, at russernes kommer til at skrue ned for deres støtte til
oprørsgrupperingerne i det østlige Ukraine, så de kan få hævet den handelsembargo,
de er udsat for. Russerne er jo også under pres på grund af de lave oliepriser. Og på
sigt mener Peter Viggo Jakobsen, at vi kan komme til at opleve USA som en ny og stor
energieksportør, og at en fremtid med levering af naturgas derfra ikke behøver at
være alt for fjern.
Saudi Arabien har kørt deres oliepolitik udelukkende for at genere den
regionale rival Iran. Det gør ondt på Saudierne, men det gør efter deres opfattelse
mere ondt på iranerne.
Vesten har været påholdende med at donere avancerede våben til nogle
af de grupperinger, der for tiden støtter modstanden mod Assad, hvilket begrundes
med, at man frygter for, hvor disse våben i sidste ende ville kunne havne.
Hvad såvel Syrien som Libyen angår, mente han at amerikanerne ikke har
vitale interesser nogle af stederne. Og EU stikker hovedet i busken. Hvad
flygtningestrømmen angår, mener han, at europæerne ikke har fundet håndtaget til
løsningen. Peter Viggo Jakobsen mente, at tiden fremover vil vise, at for Syriens
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vedkommende bliver det Teheran, Ankara og Riyadh der kommer til at flytte
brikkerne. Løsningen på situationen ligger efter hans opfattelse primært i hænderne
på de store regionale sponsorer, altså Iran og Saudi Arabien.
Lige nu (3. marts 2016) ser det ud som om ISIL har mistet byen Ramadi i
det vestlige Irak, og de er også ved at miste grebet om Mosul i det nordlige Irak.
Erling Flebbe


Københavns Kreds’ ekskursion 2016
Bestyrelsen i Københavns Kreds har besluttet, at årets forårs-/
sommerudflugt kommer til at gå til Livgardens Historiske Samling på Livgardens
Kaserne ved Rosenborg Slot. Datoen for arrangementet er foreløbig fastsat til tirsdag
den 24. maj 2016. Oplysning om den endelige dato udsendes til medlemmerne på
sædvanlig måde. Vi påregner at kunne indtage frokost i Livgardens Kasernes kantine.
Nærmere om nøjagtig tid og sted for fremmøde samt pris for deltagelse i
arrangementet vil blive annonceret i næste udgave af MEDDELELSER.
Erling Flebbe


Foredragssæson 2016-II
Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i Gamle
Varmecentral med et efterfølgende traktement i Hestestalden til en kuvertpris á kr.
150. Tilmelding bedes venligst foretaget på de fremlagte tilmeldingslister eller til
formanden i god tid og senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00.
Garderoben forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden henholdsvis
på 2. etage. Det bemærkes, at alle yderdøre til Kastellets bygninger er aflåste efter
normal arbejdstids ophør, hvorfor medlemmerne – for at få adgang til Nordre
Magasin – skal ringe på ved porten på den til formålet opstillede dørklokke.
Københavnskredsen er tildelt lokaler til brug for foredragsaftenerne på
følgende datoer: Onsdag (bemærk at det er en onsdag) den 12. og torsdag den 20.
oktober. Disse to datoer ligger meget tæt sammen, men det beror på det forhold, at
vi har mulighed for at engagere general Knud Bartels, der ellers til daglig bor i
Bruxelles, den 12. Dernæst drejer det sig om torsdagene, den 3. og 17. november.
Årets Stiftelsesfest er nummer 125 af slagsen. Selvom stiftelsesdatoen er den 9.
december, vil selve festen blive afholdt torsdag den 8. december kl. 12:00.
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MIDT- OG VESTSJÆLLANDS KREDS
Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse
 5853 2793 - : hjjurgensen@hotmail.com
Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde
 5814 0624 - : h.janns42@gmail.com

Generalforsamling 2016
I har fået tilsendt referat, så I ved alt om, hvad der blev besluttet. Men
bestyrelsen har derefter holdt møde for at få sat datoer m.v. på årets aktiviteter. De
kommer her, så langt vi nu er nået:
Tirsdag den 31. maj, kl.19:30 på Skovsøgård:
Undertegnede holder foredrag: ”Arven efter Mustafa Kemal Atatürk er i
fare!

Mustafa Kemal Atatürk

Det var egentlig ikke det, vi aftalte. Det hed: ”Hvad blev der af Det arabíske Forår”,
men når vi arbejder med ”levende emner” må vi tage fat på de p.t. vigtigste først. Der
kommer en ”plakat”, når vi er tættere på datoen.
Skydningerne
Skydningerne er datobestemt, og skytterne kender dem. Også den meget
vigtige dato for præmieskydning og skydefrokost i Boeslunde (lørdag den 20. august).
En tradition som vi er meget glade for og som vi hæger om lige så længe, Anne og
Holger orker at lægge hus og arbejde til.
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Sommerudflugten
Udflugten er nu fastlagt og aftalt til søndag den 24. juli. Vi vil besøge
”Fæstningen” (Søbatteriet) i Korsør, som jo også rummer ”Overfartsmuseet”, hvor
man kan genopleve mange detaljer fra den gang, vi sejlede over bæltet. Ren nostalgi.
Derefter vil vi hygge os med en søndagsbuffet på Restaurant Laguna, (tidligere hed
den Lystbådehavnen, som der sikkert er nogle af jer, der kender). Foreningen betaler
for buffet og entré. I betaler selv for drikkevarerne. Notér det i kalenderen allerede
nu. Flere detaljer følger senere i en plakat.
Efterårets foredrag er ikke fastlagt endnu, men vi har skitsen til 4
foredrag og tilsagn fra et par foredragsholdere, så mon ikke vi når 2- 3 foredrag i
september-oktober.

Læserservice april 2016
krigeren.dk har adskilligt at byde på; jeg synes, at artiklerne bliver bedre
og bedre og glæder mig over, at krigeren.dk tør tale klart sprog. Det har vi hårdt brug
for. Men man behøver jo ikke at læse blog-indlæggene.
Et hastigt gennemløb af hjemmesiden dagen efter vores
generalforsamling viste flere interessante artikler:
”Den uofficielle historie om året der gik, 2015” af kaptajn-R Klaus Kroll.
Det er en hård men fortjent kritik af tilstandene i vores forsvar – og af den
manglende politiske vilje til at rette op på det.
”Fra storbyens lune auditorier til en militær virkelighed” er en velskrevet,
positiv, foreløbig bedømmelse af det allerførste hold aspiranter på den nye
officersuddannelse (sergentniveauet). Den er i høj grad baseret på udsagn fra de
befalingsmænd, som uddanner dem i ”at være soldat”. Men de roser altså deres
elever i høje toner. Det er da glædeligt. Hvem kan bedre bedømme det end dem. Vi
må afvente og se, hvordan det udvikler sig, og lad os håbe, at der bliver en ”happy
ending”.
Der er også en anmeldelse af en ny bog ”Hærofficerer i 300 år”, hvori
også oberst Eigil Schjønning bliver citeret for sin kritik af den nye officersuddannelse.
Jeg har ikke læst den endnu men har bestilt den. Selv uden at have læst den erklærer
jeg mig på forhånd enig med oberst Schjønning, som altid har haft for øje, at officerer
først og fremmest skal uddannes til at være gode soldater og førere. Bogholdere kan
vi købe ude i byen. Interesserede kan købe den på Gardershop.dk. Den koster kun
kr. 200 + porto.
Berlingske Tidende havde den 28. februar en omfattende artikel af
Christian Brøndum og Kristian Mouritzen: ”USA vil have Danmark til at bruge flere
penge på forsvar” Det kan næppe undre nogen. Behovet er en omgående standsning
af yderligere budgetreduktioner og en hurtig forøgelse til mindst 2 % af BNP, som
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hævdes at være besluttet på NATO-topmødet i Wales i 2014 (sic!). I samme artikel
citeres vores forsvarschef for følgende udsagn: ”Jeg tror, at forsvarets økonomiske
kurve er knækket og at regeringen lever op til det, den har stillet NATO i udsigt (på
Wales-topmødet). Derfor forventer jeg et lidt større forsvar. Jeg ved, at det er en
hård kamp med alle mulige andre områder, men jeg tror det alligevel”, sagde
forsvarschefen for nylig på Forsvarsakademiet.
Men allerede dagen efter – den 29. februar – lød der andre toner fra
Berlingske Tidende (igen Christian Brøndum og Kristian Mouritzen). I artiklen ”USA
presser på for et større dansk forsvar” gøres der rede for USA egen kraftigt forøgede
bevilling til forsvaret. Den bør anspore NATO-partnerne til at tage sig sammen og yde
et ansvarligt bidrag til det fælles forsvar igen. Det synes der ikke at være megen lyst
til. Artiklen citerer udtalelser fra flere danske politikere, som ikke mener, at der er et
reelt behov for at øge forsvarsbudgettet (for det er der ikke råd til – mener de - når vi
nu har øgede udgifter til flygtningekrise, sygehuse osv.). Artiklen slutter med et
længere citat af Lederen af Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, lektor
Jens Ringsmose:
”Jens Ringsmose tilføjer, at det amerikanske pres ikke er ledsaget af trusler om
eksempelvis at hjemtage amerikanske styrker, hvis ikke danskerne og andre NATOlande med meget lave forsvarsudgifter øger deres budgetter. Han tror heller ikke, at
danske politikere for alvor føler dansk sikkerhed truet af Rusland, og derfor tror han
ikke på, at forsvarschef Peter Bartram får ret i sin forudsigelse om et øget budget. Det
bliver højst symbolsk”.
Den helt store ”øjenåbner” er imidlertid et essay i Berlinske Tidende
mandag den 21. marts 2016, skrevet af Robert F. Kennedy Jr2.: ”Hvorfor araberne
ikke ønsker USA i Syrien”. I sin velskrevne og veldokumenterede analyse forklarer
han, hvad der virkelig hændte i den arabiske verden fra Dwight D. Eisenhower til
George W.Bush og deres håndlangere fra CIA og olieindustrien. Det er et essay, som
alle burde læse og reflektere over.
Artiklen har været bragt på http:www.politico.eu/article/why-the-arabsdont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/
H.J. Jürgensen
Kredsformand

2

Søn af Robert F..Kennedy, som blev myrdet den 6.6.1968, natten efter at havde vundet
nomineringen som demokraternes præsidentkandidat.
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FYNS KREDS
Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV
 6594 2530 2258 6594 - : kfrim@hotmail.com
Forretningsfører: Kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, Vestergade 2, 5540 Ullerslev
 6535 1042 4044 8560 - : larsf42@hotmail.com. Bank: Reg.nr. 5875 Konto nr. 6887 860 228

Generalforsamling - Lige efter konceptet!
Cirka 40 medlemmer med pårørende var mødt op for at deltage i FOUAT
FYNS ordinære generalforsamling, torsdag den 10. marts. Det foregik på
Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. Alt kørte efter det faste koncept som sidste
år, forrige år, og året før. Som ordstyrer valgtes igen uden kampvalg major Egon
Aaskov. Dette indebar også - traditionen tro - at vi måtte høre på hans vittigheder i
enhver pause under generalforsamlingen.
Men før vi var nået frem til generalforsamlingen, så var der fællessang. ”I
Danmark er jeg født”, blev afsunget sammen med de ”medbragte” pårørende. Det
ville have glædet H.C. Andersen, hvis han havde hørt vores dedikerede stemmer. Da
denne smukke sang var sunget, gik de ”medbragte” pårørende ind og hyggesnakkede
i det tilstødende lokale. Medlemmerne var nu klar til generalforsamlingen.
Formanden, major Kjeld Frimuth, tog ordet for at aflægge beretningen,
men indledte først og fremmest med at ære de fem medlemmer fra Fyns Kredsen,
som var gået bort i det forløbne foreningsår 2015. De fem, som vi har mistet, er:
Kaptajn Gurli Ikjær,
Kaptajn Erik Lykke Petersen,
Kaptajn P.A.P Jacobsen,
Premierløjtnant Ronald Magnussen, og
Seniorsergent Ib Birger Hansen.
Æret være deres minde. Vi vil savne dem.
Beretning 2015
Formanden fortsatte sin beretning. Som nævnt tidligere så kører
foreningsåret efter et fast koncept. 2015 var ingen undtagelse: Årlig
generalforsamling - Repræsentantskabsmødet i Højstrup - Forårsturen i maj, der gik
til Panzer Museum East på Sjælland, og herefter til Klosterkirken i Sorø ved
akademiet. En rigtig god udflugt.
I august var der pistolskydning i Skallebølle. Det lykkedes os at vinde
Landspokalen. Godt gået af vore skytter. Efterårsudflugten i september gik til
Langelandsfortet, som er et fantastisk koldkrigsmuseum. Efterfølgende blev der
aflagt besøg på Valdemars Slot på Tåsinge. Året 2015 sluttede med den gode,
traditionelle julefrokost på Dannevirke med 40 deltagere. Alle hyggede sig.
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Program 2016
Formanden fortsatte med programmet for det kommende år, 2016: Efter
landsmødet i april, er der forårstur den 26. maj. Turen går til Søværnets Operative
Kommando i Århus. Herefter aflægger vi et besøg i Den Gamle By i Århus. Nærmere
udsendes.
Pistolskydningen i Skallebølle foregår igen i august. Vi får se om vi kan
hente landspokalen hjem igen. Vi har i hvert fald mange gode skytter, som er i stand
til at forsvare de fynske farver! Efterårsudflugten er ikke programsat endnu. Men I
kan glæde jer til at høre nærmere.
Sidste punkt på året er julefrokosten. Den bliver lidt ekstra festlig i år, idet
vi samtidig fejrer FOUAT 125 års jubilæum. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne
komme med en overraskelse, som I kan glæde jer til!
Regnskabet
Forretningsfører kaptajnløjtnant Lars Falkenberg orienterede om
kredsens regnskab, og det viste et overskud på cirka kr. 600. Godt gået af vores
forretningsfører. I den forbindelse - og efter bestyrelsens anbefaling - blev det
vedtaget at holde foreningskontingentet uændret på kr. 180 årligt.
Genvalg og nyvalg
Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg for en ny toårs periode. Alle
var villige til genvalg. Næstformanden, major Leif Mosegaard, forretningsfører,
kaptajnløjtnant Lars Falkenberg, og bestyrelsesmedlem, kaptajn Palle Christiansen
blev alle genvalgt med akklamation. Det gjaldt ligeledes premierløjtnant Evy Kryger,
der blev genvalgt som revisor.
Efter
eget ønske fratrådte
kaptajn
Leif
Petersen
som
bestyrelsessuppleant. Han blev afløst af premierløjtnant Anders Frimuth Kristiansen.
Formanden, major Kjeld Frimuth, varslede, at han vil fratræde som formand i 2017,
når han er på valg.

Kurt Holmegaard Nielsen, Leif Mosegaard, Kjeld Frimuth, Lars Falkenberg og Palle Christiansen
(fraværende Morten Holmgaard Graversen og Anders Frimuth Kristiansen)
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Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. Og så gik selskabet ind og
spiste Dannevirkes fortryllende og voluminøse wienerschnitzler.
Referent: Palle Christiansen
Kaptajn


Forårstur til Aarhus torsdag den 26. maj 2016
Kort om turen, idet der udsendes separat indbydelse. Der er som
sædvanlig morgenmad undervejs – formentlig ved Ejer Bavnehøj rasteplads.
Først besøger vi Søværnets Operative Kommando, som endnu ikke helt
har forladt byen. Da vi ikke kan spise vor frokost der, tager vi til Den Gamle By og
indtager den dér. Dernæst er der hyggetid rundt på museet, hvorefter turen går
hjemad.
Venlig hilsen
Bestyrelsen


SYDJYSKE KREDS
Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm, Præstegårdsvej 45, 8320 Mårslet
 2010 2911 -  hans.vedholm@gmail.com
Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia.
 7556 2992 - : oevonholck@gmail.com
Kasserer: Major Knud Fabricius, Skramsøvej 8, Skramsømølle, 8400 Ebeltoft
Tlf. 8636 3007 – Mail: skovsilv@gmail.com – Foreningskonto: Reg.nr.: 9570 Konto: 0011854036

NB! Bemærk at vi har fået ny kasserer og ny foreningskonto. Årets kontingent, kr.
150, bedes indbetalt inden 1. maj 2016.
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Referat af kredsens generalforsamling på KFUM’s Soldaterhjem i Varde 3.
marts 2016
Til stede: 7 medlemmer (+ 4 ægtefæller)
Dagsorden jfr. FOUAT’s vedtægter, TILLÆG A, Kredsene, stk. 2, 3.
Formanden udtalte mindeord, og forsamlingen mindedes oberst (BG) Per J.
Jørgensen, som døde i 2015.
Oberstløjtnant J.D. Vesterlund blev valgt til dirigent.
1. + 2. Formandens beretning om kredsens virksomhed i det forløbne og det
kommende år
- Vi er p.t. 48 medlemmer i kredsen.
- Lands-FOUAT har i 2015 fået både ny formand og ny forretningsfører.
- Omtale af aktiviteter i anledning af FOUAT’s 125-års-fødselsdag i 2016. Sydjysk
Kreds er ikke synderlig involveret i dette arbejde, da vi jo kun er fra 1921.
Formanden er selv kredsens tovholder i sagen.
- Det blev på landsmødet sidste år besluttet, at kredsene skulle bidrage til driften af
Lands-FOUAT med kr. 30- pr. medlem. Denne beslutning blev vores kasserer, MJ
K.V. Petersen (valgt for to år i 2015) så fortørnet over, at han meldte sig ud med
Øjeblikkelig virkning. Vi har dog fundet en udmærket afløser (se pkt. 5 Valg).
- Arrangementer i 2015 (alle med ægtefæller):
Slesvig, 26. maj, ”Den danske kirke, det danske mindretal og A.P. Møller-Skolen. 14
deltagere.
DANFOSS, 9. september. ”Orientering om DANFOSS, ide, produkter og visioner”.
27 deltagere.
- Skydning: Vi er fortsat inviteret til at deltage i Fynskredsens skydninger. Ingen
meldte sig i 2015, men tilbuddet gælder stadig. orientering via Fynskredsens afsnit
i MEDDELELSER.
- Omtale af FOUAT’s SWOT-analyse (se også pkt. 9)
- Omtale af FOUAT’s Jubilæumsmiddag i København en dag i nærheden af 8.
december. 2016. – Nærmere følger i MEDDELELSER.
- Plan for 2016:
Christiansfeld onsdag den 11. maj. major Lorenz Asmussen viser rundt og fortæller,
hvordan byen blev valgt til FN’s Verdensarvliste. Frokost på Brødremenighedens
Hotel.
Under overvejelse:
Et Kaj Munk arrangement i Vedersø, hvor vores præst fra Slesvig sidste år,
Christian Ulrik Terp, har fået embede. Terp er blevet medlem i Sydjysk kreds, så
mulighedener oplagt.
Vi må have et arrangement i Tønder. Det er et område kredsens længe har
forsømt. Evt. et museumsbesøg med mulighed for at forlænge med ”Sort Sol” og
overnatning.
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3. + 4. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastlæggelse af medlemskontingent.
Det reviderede regnskab godkendt. Medlemskontingent 2016 uændret kr. 150.
For at begrænse udgifterne til trykning og udsendelse af MEDELELSER til de, der
ikke bruger e-mail, vil kredsen for fremtiden kun udsende Kredsens egne indlæg til
bladet, samt den sammenfattende kalender, til disse medlemmer.
5. Valg: Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud.
a. Formand: Oberstløjtnant Hans Vedholm (Valgt for to år i 2015).
b1. Bestyrelsesmedlem (kasserer): Major K. Fabricius (Nyvalgt for et år i 2016).
b2. Bestyrelsesmedlem (forretningsfører): Major Ole E. von Holck (Genvalgt for 2
år i 2016).
c. Bestyrelsessuppleant: Oberstløjtnant A.B. Kristensen (Nyvalgt for 2 år i 2016).
d. Revisor: Oberstløjtnant J.E. Bro (Nyvalgt for 2 år I 2016).
e. Revisorsuppleant: Kaptajn Palle Sejerup (Genvalgt for to år i 2016).
6. + 7. + 8. Behandling af forslag fra repræsentantskabet, fra kredsbestyrelsen, samt
andre forslag.
Ingen forslag modtaget.
9. Eventuelt
Gennemgang af FOUATs skema for SWOT-analyse. Skemaet udsendes nu pr. mail
til vore medlemmer med anmodning om svar senest 1. april, så bestyrelsen har et
grundlag at udtale sig på ved repræsentantskabsmødet i april.
Spørgsmål: Er det tilladt at invitere et potentielt kommende medlem med som
gæst.
Svar: Ethvert medlem er altid velkommen til at invitere gæst(er) med til vore
arrangementer.

Kommende aktiviteter
Christiansfeld onsdag den 11. maj 2016
Vi har været der før - i 2008 - men der er sket meget i Christiansfeld siden.
Menighed og by har kæmpet om - og vundet - pladsen som det sted, der skal
repræsentere den verdensomspændende Brødremenighed på UNESCO’s
Verdensarvsliste.
Og så er vores medlem, og guide fra 2008, major Lorenz Asmussen, stadig
fyr og flamme, og glæder sig til at se os! Der skal vi hen onsdag den 11. maj.
Transport til/fra i private biler, men med størst mulig samkørsel (*).
10:00

10:30-ca. 12:30

Vi mødes i ”Søstrehuset”, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld,
til Formandens velkomst, kaffe & brød, samt overdragelse af
kommandoen til Lorenz Asmussen.
Rundvisning (*) i byen, rundvisning på Brødremenighedens
Hotel med de mange minder, fortsat byvandring til
”Gudsageren” og krigergraven.
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Ca. 12:30-??
?? -ca. 16:00

Frokost på Brødremenighedens Hotel
(Æggekage+kaffe+æblekage. Drikkevarer for egen regning)
Spørgsmål til og fortsat orientering fra Lorenz Asmussen.
Afslutning ved formanden.

Pris for arrangementet: Kr. 100. Tilmelding til forretningsføreren (se ovenfor) snarest
og senest 8. maj 2016.
(*) Når I melder til, oplys da, om I kører selv og har pladser i overskud, eller
om I har behov for at blive transporteret.
Forretningsføreren vil så lave en plan for samkørsel.
Under byvandringen vil de svagest gående kunne blive kørt af en af bilisterne.

På længere sigt (= engang i august/september, når stærene fløjter af) er et besøg i
Tønder på bedding. Planen er et en-dags-arrangement med besøg ved
seværdigheder, en beskeden frokost og hyggeligt samvær.
Besøget kombineres så med et tilbud om overnatning på kro, incl. en guidet aftentur
at se på ”Sort Sol”, samt middag og morgenmad.
På endnu længere sigt (= foråret 2017) Kaj Munk arrangement i Vedersø.


MIDTJYSKE KREDS
Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup
 2096 9560 - : SES@PC.DK
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Bonnesensgade 1, 2. 3. 9000 Aalborg
 9815 6510 - : mogens.danielsen@adr.dk

NORDJYSKE KREDS
Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg
 9812 6328 - : franzstrehle@yahoo.dk
Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Bonnesensgade 1, 2. 3. 9000 Aalborg
 9815 6510 - : mogens.danielsen@adr.dk

Dødsfald
Den 10. marts 2016 afgik kaptajn Jes Reiner Pedersen ved døden efter
kortere tids sygdom. Jes Reiner Pedersen, der blev 75 år, blev under stor deltagelse
bisat fra Øland Kirke (Oxholm Slot).
Jes Reiner Pedersen satte sit store præg på Nordjyske Kreds og vil blive
husket for sit store og mangeårige arbejde i forbindelse med kredsens
virksomhedsbesøg, foredrag om lokale forhold i Nordjylland samt kontakt til
kulturelle institutioner.
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Som led i sit medlemskab af Hjemmeværndistrikt Aalborg ydede Jes
Reiner Pedersen en kompetent og værdsat indsats, som særligt kom til udtryk under
øvelser og i opgaveløsninger. Jens Reiner Pedersen var lærer ved Jammerbugt
Kommunes Skolevæsen, var fast guide ved Hjemmeværnets Historiske Museum i
Frøslevlejren og var formand for Nordjysk Afdeling af Israels Venner.
Jes Reiner Pedersen var tildelt Hjemmeværnets Fortjensttegn.
Æret være kaptajn Jes Reiner Pedersens minde.
Mogens Danielsen


Generalforsamling
Kredsens generalforsamling afholdtes onsdag den 2. marts 2016 i
Gildeborgen, Rafns Alle 1, Aalborg. 11 medlemmer var mødt op. Yderligere 7 gæster.
Generalforsamlingen indledtes med at mindes vort afdøde medlem
kaptajn Villy Egebo.
1. Valg af dirigent: PL Lars Nielsen blev valgt.
2. Beretning ved formanden Franz Strehle. Formanden havde udarbejdet en
oversigt over årets aktiviteter i kredsen i 2015 samt over aktiviteter, hvor
kredsen havde været repræsenteret ved medlemmer eller af formanden.
Oversigten blev omdelt. Der var ingen bemærkninger til beretningen.
3. Virksomheden i det kommende år. Formanden havde udarbejdet forslag til
aktiviteter. Vedrørende Sildedag i Nibe så har restauranten på Nibe Havn skiftet
ejer. Den nye ejer var ikke sindet at opretholde Sildedagen. Men kredsen var
velkommen. Skulle der være musik og foredrag som tidligere, skulle kredsen selv
sørge for dette. Restauranten vil sørge for et overdådigt sildebord.
Formanden havde en invitation til besøg på en flyfabrik i Hamburg til oktober.
Endvidere havde han forslag til en flerdagstur til Stettin, Polen, hvor man skal
besøge steder, hvor 2. verdenskrig begyndte. Endvidere besøg på et nedlagt
nonnekloster, hvor man også skulle bo, samt forskellige turistattraktioner i
Pommern. Endelig et besøg ved Teknisk Museum i Hjallerup. En mulighed var
også et besøg ved en flygtningelandsby i Vendsyssel.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2015. Årets resultat viste et
overskud på kr. 194,65. Bankbeholdningen pr. 31. december 2015 var på kr.
1.098,22. Regnskabet blev godkendt.
5. Fastlæggelse af kontingent for 2017. Uændret kr. 200,00 kr. Landsledelsen
har fastsat et kontingent på kr. 30 pr. medlem for 2016.
Kredsen har 30 medlemmer, samt to medlemmer fra Midtjyske Kreds
6. Valg:
a. Valg af formand. Ikke på valg i 2016.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var PL Lars Nielsen, KN Leif
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Nygaard og MJ Kjeld Kjeldsen. Alle genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem i
stedet for Verner Busse blev KN Jørgen Østergaard valgt for et år.
c. Valg af suppleant til bestyrelsen. Poul Boye Larsen blev valgt.
d. Valg af revisor. PL Gert Larsen blev valgt. Som revisorsuppleant blev PL
Jens Dietz valgt.
e. Valg af fanebærer. KN Jørgen Østergaard valgt. KN Leif Nygaard og
formanden valgt som suppleanter.
7. Behandling af indkomne forslag. Ingen.
8. Behandling af forslag fra bestyrelsen. Ingen
9. Eventuelt.
PL Jens Dietz inviterede til et besøg på Aalborg Kaserner, hvor foreningen til
bevarelse af udrangerede bæltekøretøjer holder til. Der mødes hver lørdag, hvor
foreningens medlemmer arbejder med vedligeholdelse af køretøjerne. Foreslog
at det kunne være en lørdag i maj.
Poul Boye Larsen foreslog en tur til Aarhus. Man mødes ved Veteranhjemmet,
der nylig er oprettet, hvorefter man kører til Besættelsesmuseet. Derefter et
besøg i Den Gamle By.
Dirigenten kunne derefter afslutte generalforsamlingen og takke for god ro og orden.
Middag
Efter generalforsamlingen samledes man til middag inden foredraget.
Foredrag
Vort medlem Lars Nielsen havde lovet at holde et foredrag om "Folke
Bernadotte og de hvide busser".
Vi havde nok alle et eller andet kendskab til danske fanger, der blev ført
hjem fra koncentrationslejrene i Tyskland med de hvide busser i slutningen af krigen.
Men hvor meget det omfattede samt hele hændelsesforløbet og de førte
forhandlinger med Gestapo - og i den forbindelse Rigsfører Henrich Himmler, der
havde koncentrationslejrene under sit ansvarsområde - var nok ikke kendt.
Lars Nielsen gav et særdeles grundigt og veldokumenteret indlæg om hele
forløbet. Ved hjælp af PowerPoint fik vi et godt overblik over de forskellige instanser,
der var impliceret, ikke blot vedrørende den danske fanger, men også over de
koncentrationslejre, der blev brugt.
Et fremragende foredrag, der kan anbefales til andre foreninger, og en
aften, hvor man kunne gå hjem efter en god oplevelse.

Mindehøjtidelighed - Almen Kirkegård
Traditionen tro afholdes mindehøjtidelighed på Almen Kirkegård lørdag
den 9. april 2016, kl. 09:00 ved kornet Frode Vesterbys grav. Der mødes direkte ved
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graven. Her vil formanden for Slesvigske Fodregiment, Nordjysk afdeling lede
mindehøjtideligheden og kranselægningen. Efter mindehøjtideligheden vil der være
sammenkomst på Forsvarsmuseet, Skydebanevej 22. Nærmere vil tilgå. Det
anbefales at parkere ved kapellet.

Mindehøjtidelighed i Lundby Krat
Der er mindehøjtidelighed fredag den 6. maj 2016, kl. 19:00 i Lundby Krat
for Flying Officer Eric Lionel Germain, engelsk flyver, skudt ned at tyskerne den 6. maj
1944. Der mødes ved Krathuset, Lundby Krat, østsiden af Hadsundvej, hvor der kan
parkeres. Derfra ad afmærket sti til mindestenen, hvor der vil være orientering om
kampen over Gistrup og Lundby Krat. Der vil være andagt, kranselægning,
trompetsolo og fællessange.

Valdemarsdag
Traditionen tro afholder Danmarks-Samfundet, Aalborg Kreds
Valdemarsdagsarrangement på Gammel Torv, Aalborg onsdag den 15. juni 2016.
Nærmere vil tilgå, når programmet herfor foreligger.

Nyttige links
FOUAT: http://wp.fouat.dk/
Forsvarsministeriet: http://www.fmn.dk/Pages/default.aspx
Forsvaret: http://www2.forsvaret.dk/kontakt/Pages/kontakt-sider.aspx
NATO: http://www.nato.int/
Krigeren: http://krigeren.dk
Det Krigsvidenskabelige Selskab: https://krigsvidenskab.dk/
Det Udenrigspolitiske Selskab: http://udenrigs.dk/
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Indlevering af artikler til og udsendelse af MEDDELELSER
MEDDELELSER Nr. 208 (Juli-august 2016)
MEDDELELSER Nr. 209 (September-oktober 2016)
MEDDELELSER Nr. 210 (November-december 2016)
MEDDELELSER Nr. 211 (Januar-februar 2017)

DEADLINE

UDSENDELSE

010616
010816
011016
011216

150616
150816
151016
151216

OVERBLIK – FOUAT’S KALENDER
Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte.

Hvad

Hvem

Hvor

Mindehøjtidelighed
Repræsentantskabsmøde
Skydning
Skydning
Mindehøjtidelighed
Udflugt
Skydning
Skydning
Forårsudflugt
Foredrag
Skydning
Valdemarsdag
Udflugt
Skydning
Skydning
Skydning
Skydning
Sensommertur
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Foredrag
Stiftelsesfest - jubilæum
Julefrokost

Nordjyske
Formandskabet
København
København
Nordjyske
Sydjyske
København
København
Fyn
Midt- og Vestsjælland
København
Nordjyske
Midt- og Vestsjælland
Fyn
Fyn
Fyn
Fyn
Fyn
København
København
København
København
Formandskabet
Fyn

Almen Kirkegård
Odense/Højstrup
Høvelte Kaserne
Høvelte Kaserne
Lundby Krat
Christiansfeld
Høvelte Kaserne
Høvelte Kaserne
Højstrup
Skovsøgård
Høvelte Kaserne
Gammel Torv, Aalborg
Korsør
Skallebøllecentret
Skallebøllecentret
Skallebøllecentret
Skallebøllecentret
Højstrup
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet, Gl. Varmecentral
Kastellet
Dannevirke
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Hvornår
090416 – 09:00
130416 – 10:00
140416 – 09:00
280416 – 09:00
060516 – 19:00
110516 120516 – 09:00
260516 – 09:00
260516 – 07:30
310516 – 19:30
090616 – 09:00
150616 240716 090816 – 16:00
160816 – 16:00
230816 – 16:00
300816 – 16:00
080916 121016 – 19:00
201016 – 19:00
031116 – 19:00
171116 – 19:00
081216
091216 – 13:00

